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Silvino Cardoso

� Não se esperava que o Núcleo
de Andebol de Penedono se dei -
xasse bater em casa pelo FC do
Porto, mas o que é certo a turma
portista venceu por 10 golos de
di ferença e assegurou a qua li -
ficação para a fase de acesso ao
tí tulo de campeão nacional de
ju venis. Mas a derrota da equi -
pa penedonense teve outra con -
sequência negativa para outra
formação da Associação de An -
debol de Viseu, o Ginásio Clube
de Tarouca, actual detentor do
ceptro. Apesar da vitória arra sa -
do ra no reduto do Salgueiros, a
der  rota do Penedono anulou to -
das as hipóteses dos tarou quen -
ses de poderem defender o título. 

Na próxima jornada, o Gi ná -
sio Clube de Tarouca vai receber
o Núcleo de Andebol de Pene -

dono. Um dérbi em que as duas
equipas têm a mesma pontua -
ção (38 pontos), o que torna o
due lo mais interessante.  

O apuramento do Colégio dos
Carvalhos e do FC do Porto não
surpreende, pois foram os que
na fase crucial do campeonato
conseguiram ser mais fortes,
sendo decisiva a vitória portista
em casa do Ginásio Clube de Ta -

rouca e, posteriormente, frente
ao líder. No entanto, fica a exce -
len te prestação das duas equi -
pas do distrito que até três jor -
na das do final da primeira fase
lutaram por um lugar na fase da
discussão do título. 

A vitória do Clube Andebol
de Lamego em Gondomar acaba
por ser o resultado esperado
ten do em conta a diferença de

valor entre as duas equipas. Não
se pode esquecer que os lame -
cen ses ainda chegaram a entrar
na corrida pela presença na se -
gunda fase, mas duas ou três
der rotas inesperadas não per -
mitiram que tal acontecesse.

Quem está em posição de
fugir ao último lugar é a Escola
de Andebol de Moimenta da
Bei ra, apesar da derrota copiosa
so frida em casa do líder, o Co lé gio
dos Carvalhos. Na próxima
ronda, os moimentenses vão re -
ceber o Salgueiros08 e tendo em
conta que a formação de Moi -
men ta da Beira tem sido mais
rea lizadora que o adversário, é de
pre ver que some os três pon tos. l

Penedono perde em casa e tira 
Tarouca da fase de acesso ao título
A equipa de juvenis do Núcleo de Andebol de Penedono não conseguiu
evitar a vitória do FC Porto, em casa. Ficou fora da fase de acesso 
ao título da 1.ª Divisão e arrastou o Tarouca para a mesma situação

ATLETAS de Penedono a receber indicações do treinador
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> redacção

A APD Braga venceu a segunda concen-
tração de Andebol em Cadeiras de Rodas
(4 e 7) que decorreu no passado sábado
em Paredes.
Inserido no projecto Andebol4All, e de-
pois da primeira concentração realizada
no Pavilhão Municipal do Lagarteiro, no-
Porto, decorreu este sábado, em Paredes,
no Pavilhão Rota dos Ventos, a segunda
concentração de ACR4 e ACR7. 
Nestas concentrações, participaram as
equipas da APD Paredes, APD Braga,
APD Porto e Parasport, com a formação
de Braga - que tinha folgado na primeira
ronda - a chamar a si a vitória, tanto em
ACR4 (competição que se disputou de
manhã) como em ACR7 (competição dis-
putada de tarde).  Os resultados dos jogos
disputados foram os seguintes:

ACR4 
APD Paredes - APD Braga, 6-5; 0-9 e 1-3
Parasport- APD Porto, 1-6 e 0-5 
Jogo 3.º/4.º - Paredes-Parasport, 5-2 e 5-1 
Final - APD Porto-APD Braga, 0-7 e 2-6 

ACR7 
APD Braga : Parasport, 20-8 
APD Porto : APD Paredes, 6-16 
Jogo 3.º/4.º - Parasport-APD Porto, 7-8
FinalAPD Braga-APD Paredes, 12-6 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1.º APD Braga 
2.º APD Paredes 
3.º APD Porto 
4.º Parasport

ANDEBOL EM CADEIRA DE RODAS

APD Braga vence
concentração em Paredes

DR

Fase do jogo de andebol em cadeira de rodas
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José Roque

Bastava uma vitória na jor-
nada dupla do último fim-de-
-semana para a equipa sénior
masculina da AC Sismaria
conseguir o acesso à segunda
fase da competição que irá
ditar quem sobe à I Divisão
Nacional na próxima época.
Bastou o jogo de sábado para
os 'azuis' comemorarem este
primeiro objectivo da época
com uma vitória contra o
Samora Correia por 29-21.

Neste jogo, o AC Sismaria teve
sempre no controlo das opera-
ções, conseguindo desde cedo
uma vantagem que nunca lar-
gou até ao final do encontro. O
resultado de 12-8 ao intervalo
dava conta da superioridade da

formação de Rui Rito que se
adensou na segunda parte com
destaque para as exibições indi-
viduais de Luís Portela (5 golos),
João Sousa (4) e Tiago Cotrim.

No jogo de domingo, o AC Sis-
maria defrontou o Marítimo,
equipa que mantinha a espe-
rança de também marcar pre-
sença na fase final. Os leirienses
acusaram algum desgaste do
jogo anterior e acabaram por
sucumbir perante os madeiren-
ses por 23-27.

Foi uma partida disputada
numa toada de equilíbrio apesar
do ligeiro sinal mais do Maríti-
mo que chegou ao intervalo a
vencer por 12-14. No segundo
tempo, o registo do jogo mante-
ve-se com o AC Sismaria a ter
dificuldades em parar João

Rodrigues (9 golos) e Bruno
Nunes (8), os melhores marca-
dores da partida.

Na formação leiriense, desta-
que para as prestações de Tiago
Marto (6 golos) e Tiago Torgal (4).

Na última jornada da primeira
fase, a disputar no dia 9 de Mar-
ço, o AC Sismaria desloca-se a
Benavente, à procura ainda de
chegar ao primeiro lugar do
campeonato. l

AC SISMARIA aposta forte esta época na subida de divisão

ANDEBOL - II DIVISÃO NACIONAL

ACSismaria garante presença na fase final

D.
R.
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ANDEBOL
VITÓRIAS PARA

A DIDÁXIS

A Didáxis somou, no passado fim-de-semana, em
andebol feminino, vitórias nas juvenis, infantis e
iniciadas. As juvenis receberam e venceram o Callidas
(Vizela) por 39-9, com Francisca Leite e Diana Oliveira
em destaque ao marcarem 10 e 12 golos,
respectivamente. Já as infantis foram vencer a equipa
de Barrosas, por 34-6. Maria Leite marcou 11 golos;
Bruna Alves converteu 10. Em iniciadas, nova vitória,
desta feita frente ao Callidas, por 28-9.
Iniciadas e juvenis concluíram a primeira fase da prova
e vão agora disputar a 2.ª fase, enquanto que as infantis
encontram-se no 2.º lugar.
As minis iniciaram a 2.ª ronda do torneio. Coube à Didáxis
a organização da primeira concentração, com as equipas
do Maiastar e da Juventude do Mar. As meninas da
Didáxis perderam os dois jogos, mas a evolução está a
ser significativa.
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A equipa de juuvenis femininos do Cister Sport 
de Alcobaça apurou-se para a segunda fase do 
campeonato regional de andebol, entrando na 
competição com legítimas aspirações após a boa 
prestação na primeira fase. A turma de Abel 
Ferreira concluiu a fase regular da temporada 
com um importante triunfo caseiro sobre o JAC 
Alcanena (31-28), garantindo o 3º lugar na tabela 
classificativa, com os mesmos pontos do último 
oponente e apenas a 1 ponto do campeão de 
série, o SIR 1º Maio (Marinha Grande).

Pelo caminho ficaram as duas equipas do 
Dom Duas AC: a turma principal, que se dei-
xou surpreender em casa pelo Emp. Comércio 
(20-24), quedou-se pela 5ª posição, enquanto 
as Bês fecharam a prestação com uma vitória 
expressiva sobre a Académica (34-19), resultado 
que lhes permitiu fugir ao último lugar.

Entretanto, os iniciados femininos do Cister 
venceram o dérbi com o Dom Fuas (26-23) e 
terminaram a segunda fase invictos e no 1º 
lugar da zona 5 da série C. As alcobacenses 
somaram cinco vitórias e cederam apenas um 
empate, enquanto que as rivais da Nazaré ter-

minaram na 2ª posição, cedendo um empate 
e duas derrotas.

Nos infantis femininos, o Dom Fuas voltou a 
perder, desta feita no terreno do João de Bar-
ros (33-14) e continua a somar por derrotas os 
encontros efetuados.

Nos infantis masculinos, o Dom Fuas bateu 
o Batalha (39-9), oponente com o qual os ini-
ciados perderam (35-36). O Cister derrotou o 
Sismaria B (27-26). 

Na 1ª Divisão de juvenis masculinos, derrotas 
pesadas do Cister diante do São Bernardo (25-51) 
e do Dom Fuas frente ao Sismaria (24-41).

RESULTADOS úLTimA jORnADA
 Batalha AC-SIR 1º Maio 23-32
 Cister SA-JAC Alcanena 31-28
 Dom Fuas AC-Emp. Comércio 20-24
 Dom Fuas AC B-Académica 34-19
 Juve Lis-Ansião 60-26

CLASSiFiCAÇÃO
   J V e d Gm Gs P
1 SIR 1º Maio 18 15 0 3 514 371 48
2 JAC Alcanena 18 14 1 3 648 376 47
3 Cister SA 18 14 1 3 546 419 47
4 Juve Lis 18 13 1 4 576 411 45
5 Dom Fuas AC 18 8 2 8 487 435 36
6 Batalha AC 18 9 0 9 439 432 36
7 Ansião 18 6 2 10 386 486 32
8 Dom Fuas AC B 18 2 1 15 304 558 23
9 Académica 18 2 1 15 265 445 23
10 Emp. Comércio 18 2 1 15 306 538 23

jUvEniS 1ª fase regional

ANDEBOl

Cister com ambições 
em juvenis femininos

equipa de Abel Ferreira seguiu para a 2ª fase
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